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Starejše sorte ali stare sorte



Starejše sorte

Ali trditve držijo?

 Starejše sorte so odpornejše na 
bolezni in škodljivce?

 Starejše sorte so bolj prilagojene 
na klimatske pogoje?

 Starejše sorte so boljšega okusa?



Starejše sorte so odpornejše na 
bolezni in škodljivce?

 Nekatere sorte da, druge 
ne, so tudi zelo občutljive

 Izbor leg

 Naravna selekcija

 Visoko deblo, manj vlage 
v krošnji, zračnost

 Paša domačih živali

 Velika biotska pestrost in 
ravnovesje



Št. 1
datum



Bolezni na jablani
Pepelasta plesen

Škrlup

Rak na jablani



Sorte

 Manj občutljive na bolezni: bobovec, kanadka, 
damasonski kosmač, boskopski kosmač, goriška 
sevka, gorenjska voščenka, krivopecelj, baumanova
reneta, landsberška reneta, carjevič, šampanjska 
reneta, pisani kardinal, 

 Občutljivejše na bolezni: ontario, mošancelj, 
dolenjska voščenka, londonski peping, lepocvetka, 
ananasova reneta, beli zimski kalvil, jonatan, zlata 
parmena, koksova oranžna reneta, 



Starejše sorte so bolj prilagojene na 
klimatske razmere?

 Močan koreninski 
sistem 

 bujnost sort

 Naravna selekcija sort

 Klimatske spremembe

26. april Miklavž na Gorjancih
na 1000 m n.v.



Rastni potencial je odvisen od podlage





Starejše sorte so boljšega okusa?

 Včasih je imelo 
sadje v prehrani 
pomembnejšo vlogo

 Lepi spomini na 
mladostno obdobje

 Drugačna po okusu

 Užitna zrelost

 Bogastvo okusov

 Okusi se menjajo
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Začetki sadjarstva
Prvi začetki sadjarstva:

 Ljudje so najprej le nabirali plodove samoniklih 
dreves 

 Kasneje pa so najboljše presajali v bližino 
naselij

 Prelomnica v razvoju sadjarstva je bilo 
cepljenje.

- v 3 stoletju p.n.š. je cepljenje prvi opisal Grk 
Teofrast

Cepljenje omogoča ohranitev lastnosti 
izbrane sorte pri razmnoževanju.
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Razvoj sadjarstva

 Pri širjenju sadjarstva je imelo važno vlogo 
krščanstvo (samostani, cerkev..) in učitelji..

 Valvasor (1689) – v graščinskih sadovnjakih na 
Kranjskem so pridelovali več kot sto sort.

 Leta 1817  je Urban Jarnik objavil prvi sadni izbor 
v slovenščini. Priporoča: mošancelj, razne renete, 
rožmarinovec, čebularje, kosmače in limonasto 
jabolko



Urban Jarnik

 1784 – 1844

 Duhovnik, pesnik, pisatelj, 
etnograf, zgodovinar, 
jezikoslovec

 SADJE – REJA ali NAVUK

 Objavil prvi sadni izbor v 
slovenščini

Priporoča: mošanclj, razne 
renete, rožmarinovec, čebularje, 
kosmače in limonasto jabolko. 



Razvoj sadjarstva
 18. stoletje

- Cesarica Marija Terezija in Jožef II 

vladanje Marije Terezije (1740 – 1780) 

- Začetki gojenja hrušk in sajenje drevoredov.   

 19. stoletje – razvoj drevesnic, zadrug..

- Nov zagon obcestnega sadjarstva leta 1860

 Sadjarstvo v šolah(1851), kmetijske šole 1868

 v 19. stoletju so v graški drevesnici imeli 850 sort 
jabolk.

 Začetki tržne pridelave so zahtevali zožitev 
sortimenta jabolk.



Pomen in vloga šolskih vrtov



Bogato društveno življenje 
v času 20. stoletja med obema vojnama

 Leta 1918 prvi vseslovenski 
sadni izbor – 4 klimatski pasovi

 Leta 1925 prva revizija izbora

 Leta 1928

128 podružnic Sadjarskega  
društva za Slovenijo z 7.000 
člani

 Leta 1948 ob razpustitvi pa že 
16.859 članov

• G. Humek urednik: Slovenski sadjar (1913 – 1922)

Sadjar in vrtnar (1923 – 1940)

Slovenski čebelar (1919 – 1924)



Bogato društveno življenje 
v času 20. stoletja med obema vojnama

 1928 izdana publikacija 

Sadni izbor za Slovenijo

v besedi in sliki

- 20 sort jabolk,

- 10 hrušk,

- 3 češnje,

- 1 marelica in

- 3 breskve



Kaj je sadni izbor?  Priporočilo za sajenje

Kaj upoštevamo pri izboru?

 Da sorte dobro rastejo, so zdrave, se 
uspešno upirajo zimi, spomladanski 
pozebi, zajedalcem, boleznim

 Rodovitnost, skromnost

 Kdor sadjari v količkaj večjem obsegu naj 
se posebno varuje premnogih sort.

 Ne izbirajmo sorte po svojem okusu, 
ampak zahtevah tistih, ki kupujejo.



Jabolka

Beličnik, Charlamovsky, 

Jakob Lebel, Pisani kardinal, Gdanski robač, 
Landsberška reneta, Dolenjska voščenka, 
Rumeni bellefleur,  Londonski peping, 
Boskopski in Damasonski kosmač, Štajerski 
mošanckar, Porenski krivopecelj, 
Baumannova reneta, Kanadka reneta, 
Bobovec, Šampanjska reneta , Boikovo 
jabolko, Ontario in Jonathan.



Vloga sadja v zdravi 
prehrani

1932 – oblikovanje 7 sadnih okolišev 
1938 – interes po Zlatem in Rdečem delišesu
1948  - 5 okolišev in 25 sort jablan



Razvoj sadjarstva

 Sadni izbor 1953, glavne sorte: 
Jonatan, Kanadka, Boskop, Zlata parmena, Koksova oranžna
reneta, Šampanjska reneta

- sadni okoliši – 26 proizvodnih območij

 Sadni izbor 1958:
Zlati in rdeči delišes



Razvoj sadjarstva

Sadni izbor 1967, glavne sorte:
Zlati delišes, Jonatan, Richared, Zlata parmena, Priolov delišes



Sadni izbor za Slovenijo 2018

JABLANE

 Skupina na škrlup občutljivih sort

- Seznam A

- Seznam B

 Skupina na škrlup odpornih sort

 Skupina stebričastih sort

 Skupina starih sort
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Lastnosti sort

 Lastnosti drevesa:

- bujnost drevesa,

- oblika drevesa,

- začetna rodnost,

- redna rodnost, 

- čas cvetenje,

- čas zorenja,
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Lastnosti sort:

 Odpornost oz. 
občutljivost

- na različne bolezni

- na zimsko pozebo

- na spomladansko 
pozebo

 Prilagodljivost oz. 
zahteve

- na klimatske pogoje

- talne pogoje

- na oskrbo
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Lastnosti sort

 Lastnosti plodov:

- zunanje lastnosti(oblika, velikost, 
barva,  koža, oblika in velikost peclja, 
peščišča, čaše..)

- notranje lastnosti (meso, okus, 
sočnost, vsebnost kislin, sladkorjev, 
njuno razmerje..)

- skladiščne sposobnosti (občutljivost na 
odtisk, fiziološke bolezni..



Skupina starih jablanovih sort 

 Seznam B

 BELIČNIK (-55)

 GRAFENŠTAJNC (-20)

 KOKSOVA ORANŽNA RENETA 
(-15)

 ZLATA PARMENA (-15)

 PISANI KARDINAL (-10)

 CARJEVIČ (-3)

 BOSKOPSKI KOSMAČ (-2)

 DOLENJSKA VOŠČENKA (0)

 JONATAN (0)

 RUMENA LEPOCVETKA (+3)

 GORIŠKA SEVKA (+10)

 KANADSKA RENETA (+15)

 LONDONSKI PEPING (+15)

 ŠAMPANJSKA RENETA (+15)

 ANANASOVA RENETA (+40)

 BELI ZIMSKI KALVIL (+20)

 GORENJSKA VOŠČENKA (+25)

 ŠTAJERSKI MOŠANCELJ (+25)

 ONTARIO (+30)

 BOBOVEC (+35)

 KRIVOPECELJ (+35)



**Velja za pridelavo avtohtonih  in tradicionalnih sort, 
ki jim grozi genska erozija  iz Priloge 12 k Uredbi KOPOP

Ananasova reneta, Bartolenka, Baumanova reneta, Beli zimski 

kalvil, Beličnik, Bobovec, Bojkovo jabolko, Boskopski kosmač, 

Carjevič, Carska reneta, Citronka, Damasonski kosmač, Dolenjska 

voščenka, Gloria mundi, Gorenjska voščenka, Goriška sevka, 

Grafenštajnc, Harbertova reneta, Jakob Lebel, Jonatan, Kanadka, 

Kaselska reneta, Klanferca , Koksova oranžna reneta, Krivopecelj, 

Lepocvetka, Londonski peping, Lonjon, Majda, Mariborka, 

Ontario, Ovčji nos, Pisani kardinal, Pohorka, Prinčevo jabolko, 

Priolov delišes, Rdeča škrbotavka, Rdeča zvezdasta reneta, Rdeči 

astrahan, Rdeči delišes, Rdeči jesenski kalvil, Rdeči ovčji nos, 

Rožnik, Šampanjska reneta, Špička, Štajerski mošancelj, Štajerski 

pogačar, Zeleni štetinec, Zlata parmena, Zuccalmaglio reneta, 

Zvezdasto jabolko, Zvončasto jabolko.



Avtohtone (domače) sorte

 Sorte, ki so nastale iz avtohtonega

genskega materiala in niso bile načrtno 

žlahtnjene

Goriška sevka, Dolenjska voščenka, 

Gorenjska voščenka,    ….Bogatinka

 Sorte, ki so bile v Sloveniji načrtno 
žlahtnjene in vzgojene pred več 30 leti

Lonjon, Majda, Mariborka, Pohorka, 

Priolov delišes

RAZDELITEV SORT:



Tradicionalne (udomačene) sorte

 Starejše sorte tujega izvora, ki se v 
Sloveniji pridelujejo že več kot 50 let in so 
dobro prilagojene na naše pridelovalne 
razmere

Carjevič, Mošancelj, Krivopecelj, Bobovec..

Jonatan, Ontario,

Zlati in rdeči delišes..

Idared, Jonagold, Mutsu, Melrose..



Goriška sevka

AVTOHTONE SORTE

Sladkor 14,8 Brix  in jabolčne ksl 5,1 g/l

Trpežna, prilagodljiva in odporna sorta



Bojan Troha – Diplomska naloga: Stanje in 
perspektive travniških sadovnjakov na Cerkljanskem

Anketa 33 kmetij v letu 2016:

 Večina (58%) na n.v. 500 – 700 m

 70% sadovnjakov je starih med 40 in 60 let

 64% je velikosti med 0,1 in 0,5 ha

 Sadne vrste:

- 33 lastnikov ima jablane 

- 31 lastnikov ima hruške

- 23 slive

- 22 oreh

- 18 češnje



Bojan Troha – Diplomska naloga: Stanje in 
perspektive travniških sadovnjakov na Cerkljanskem

Anketa 33 kmetij – sorte jablan

 33 kmetij ima Goriška sevko in Bobovec

 16 kmetij ima Mošancar

 15 kmetij ima Kanadko

 12 kmetij ima Carjevič

 10 kmetij ima Jonatan

 9 kmetij ima Beličnik in Boskopski kosmač

 6 kmetij ima Krivopecelj in Lesniko

 5 kmetij ima Zlato parmeno

 Ostalo: Zl. Delišes, Lbinka, Dol. Voščenka..



Dolenjska voščenka

 Lastnosti:

+ dobra po okusu,

lepa po izgledu

- občutljiva na zimsko in 
spomladansko pozebo in 
škrlup
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Sladkor 13,8 Brix  in 
jabolčne ksl. 5,5 g/l





Andreja Peterlin – Diplomska naloga: Pomen oživitve 
travniških sadovnjakov v občini Škocjan

39 anketiranih kmetij – katere sorte imajo:

 51 %  dolenjska voščenka

 48 %  beličnik

 38 %  jonatan

 33 %  bobovec

 25 %  kanadka

 23 %  zlata parmena, boskopski kosmač

 20 %  carjevič

 10 % > krivopecelj, rdeči delišes, kardinal,

zvončasto jabolko, mošancelj, ..

 >  šampanjska reneta, damasonski kosmač,



Gorenjska voščenka

11/13/2021 42

Sladkor 14 Brix
Jabolčna ksl. 6,3 g/l



Foto: Jan Bizjak



Bogatinka



Domače sorte

 Žlahtnjenje v Mariboru v letih 1946-1953 l.

 Križanje sort - prof. Priol, dr. Črnko..

Mariborka = Zlata parmena x Jonatan

Pohorka = Koksova oranžna reneta x Ontario

Priolov delišes = Labodska banana x James Gr.

Lonjon = Londonski peping x Jonatan

Majda = Jonatan x Golden Noble



Priolov delišes                           Lonjon

Majda



Bobovec

 Lastnosti:

+ nezahtevna sorta

glede na rastne  pogoje

+ srednje odporna do odp.

pozeba in bolezni

- obilna, izmenična rodnost

drobni nedozoreli plodovi
47

Sladkor 15 Brix
Jabolčna ksl. 6,6 g/l



Bobovec
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Kozjanski park
Inventarizacija travniških sadovnjakov 
v letih 2000-2006

Sortna sestava jablan:

 445 dreves - bobovec

 100 dreves – krivopecelj, kanada

 85 dreves – jonatan

 80 dreves - carjevič, 

 65 dreves – mošancelj

 40 dreves – ledrovka,

 <25 dreves – zlata parmrna, barivc, boskop.  

- londonski peping, voščenka..



Nada Grešak – Stare sorte za nove čase
Dipl.n:Stare sorte jablan in travniški sadovnjaki v občini Hrastnik

Anketa 6 kmetij, nasdad Rorovci – Marno

4 ha iz leta 1953

 100 dreves - bobovec

 60   dreves - mošancelj

 50   dreves – boskopski kosmač in krivopecelj

 30   dreves - carjevič, zlata parmena, jonatan

 20   dreves – kanadka, šampanjska reneta

- damasonski kosmač, beličnik
 10   dreves – lepocvetka, baumanova reneta, londonski peping,

- koksova o.r., ontario, ananasova reneta, kitajka,

- gorenjska in dol. doščenka, jakob lebel, jakob fisher



Paplerjev bobovec



Krivopecelj

 Lastnosti:

+ nezahtevna za tla in 

oskrbo,

hladnejša področja,

višje lege

odpornejša na spoml.

pozebo in bolezni

- zimska pozeba,

povešene veje
52

Sladkor 13,8 Brix, 
Jabolčna ksl. 5,8 g/l



Krivopecelj

 Lastnosti:

široka krošnja,

veje se lomijo
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Carjevič

 Lastnosti: kakovostno 
namizno jabolko in za 
predelavo

+ nezahteven na 

podnebje in tla,

dokaj odporen na 

bolezni.

- občutljiv na 

spomladanski mraz11/13/2021 54

Sladkor 15,00 Brix
Jabolčna ksl. 7,1 g/l



Carjevič
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Zaradi pokončnih vej in teže pridelka se lahko veje lomijo..



Damasonski kosmač

 Lastnosti:

+ ni izbirčen za lege,

odporen na mrazove

in bolezni,

rodoviten.

- hitro vene 
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Damasonski kosmač
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Boskopski kosmač 
Rdeči boskop

 Lastnosti:

 Okusna a muhasta sorta

+ uporaben plod

+ odpornejši na bolezni

- občutljiv na mrazove,

monilijo, raka

Sladkor 17,4 Brix

Jabolčna ksl. 12,5 g/l

Citronska ksl. 0,13 g/l11/13/2021 59



Boskopski kosmač
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Kanadka

 Cenjena in 
kakovostna sorta

 Plod značilne oblike

 Lastnosti:

+ odporna na mraz

dokaj na bolezni,

nezahtevna za tla in

klimo

- Občutljiva na raka 

monilijo

Sladko: 14 Brix
Kislina: 6-7 g/l



Kanadka



Baumanova reneta



Baumanova reneta



Šampanjska reneta
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Sladkor 14 Brix; jabolčna ksl. 10,6 g/l



Šampanjska reneta



Harbertova reneta



Belokranjska reneta



Pisani kardinal



Štajerski mošancelj
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 Lastnosti: meso je 
rumenkasto, sočno, 
prijetnega vinsko 
kiselkastega okusa in 
značilno aromo.

+ odporna je na 

spomladanski mraz  

in pepelasto plesen      

- občutljiva na škrlup

in listno pegavost

Sladkor 14,8 Brix

Jabolčna ksl. 6,6 g/l







Zlata parmena
 Sladkor 17,2 Brix; jabolčna ksl. 9,2 g/l



Koksova oranžna reneta



Jonatan

 Sladkor 15 Brix

 Jabolčna ksl. 8,8 g/l
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Jonatan
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Franja Štravs – Diplomska naloga:
Stanje in perspektive travniških nasadov na območju 
Senovega

50 anketiranih kmetij – posamezne sorte ima:

 35 kmetij ima jonatan

 34 kmetij ima mošancelj

 32 kmetij ima dolenjsko voščenko

 29 kmetij ima bobovec

 21 kmetij ima zlato parmeno

 16 kmetij ima goriško sevko

 15 kmetij ima beličnik, jakobovka

 >  šampanjska reneta, damasonski kosmač,

ananasova r., carjevič, krivopecelj, ontario



Lepocvetka
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Listne pegavosti



Ontario

 Lastnosti

ameriška sorta

+ velja za dobro po okusu,

- neodporna na zimsko 
pozebo in pepelasto 
plesen
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Ontario

Foto: Jan Bizjak



Londonski peping



Beli zimski kalvil

 Sladkor 16,4 Brix; jabolčna kislina 7,5 g/l



Ananasova reneta

Jabolčna kislina 10,9 g/l









Diploidne sorte dobri opraševalci

 Tripoloidne sorte so slabi opraševalci

 Triploidne sorte so:

Bobovec, 

Boskopski kosmač, 

Damasonski kosmač

Kanadka

Štejerski pogačar,

Pisani kardinal

Grafenštajnc

Harbertova reneta



Priporočene sorte za travniški 
sadovnjak – starejše sorte:

 Bobovec

 Carjevič

 Mošancelj,

 Goriška sevka

 Gorenjska in Dolenjska voščenka,

 Šampanjska reneta,

 Baumanova in Harbertova reneta

 Kosmač,

 Kanadka

 Krivopecelj 89



Sorte so bile na posameznih lokacijah 
izbrane glede na:

 Katere sorte so v preteklosti tam uspevale 

 Ekstenzivni način pridelave-minimalna oskrba

 Primernost glede na klimatske razmere in tla

 Potrebe in želje kmetij

 Čim večja odpornost na bolezni

 Namen pridelava – konzum, predelava

 Opraševalni odnosi

 Pestrost sort .. Avtohtonost, 

 Dobavljivost sadik – ekološke sadike



Turistična kmetija pri Andrejevih
Narin, Pivka

Sadne vrste: jablane, 
hruške, kutine, slive, 
češnje, višnje, marelice, 
kostanji, asimine, fige, naši, 
leske, kakiji, murva.
Jagodičje.. (112 sadik)

Jablane: goriška sevka(2), mošancelj(2)
bobovec(2), boskopski kosmač(1), 
krivopecelj(1),carjevič(1), jonatan(1),
damasonski kosmač(1), kanadka(1)
baumanova reneta(1), dolenjska voš.(1),
šampanjska reneta,

Nadmorska višina: 478 m



Turistična kmetija Široko
Tolminski Lom

Sadne vrste: jablane, orehi, češnje (51 sadik)
42 jablan: goriška sevka(5), bobovec(5), gorenjska voščenka(5)
kanadka(3), damasonski kosmač(3), carjevič(3), krivopecelj(2)
mošancelj(2), baumanova reneta(2), šampanjska reneta(2), jonatan(2),
boikovo jabolko(2), harbertova reneta (2), majda(1), pisani kardinal(1)..

Nadmorska višina755 m



Benjamin Leskovec
Zaplana Nadmorska višina 625 m

Okrog 700 kom sadnega drevja in grmovnic: jablane, hruške, orehi, 
češnje, slive, pravi kostanj, leska, brek, skorš, dren, jerebika, bezeg.. 



Benjamin Leskovec
Zaplana

Sadne vrste: jablane, hruške, slive, leske, češnja, oreh, (67 sadik)

22 jablan: gorenjska voščenka(3), kanadka(3), bobovec(3), mošancelj(3),
boikovo jabolko(3), damasonski kosmač (2), harbertova reneta (2),
šampanjska reneta (2), baumanova reneta (1).



Benjamin Leskovec
Zaplana



Makrobios Panonija
Lucova, Petrovci

Sadne vrste: jablane, hruške, slive, orehi, bezeg, murva .. (68 sadik)
19 jablan: carjevič(3), bobovec(3), mošancelj(2), lepocvetka(1),
damasonski kosmač(1), dolenjska voščenka (1), boskopski kosmač(1), 
baumanova reneta(1), harbertova reneta(1), kanadka(1) Jonatan (1),
krivopecelj(1), šampanjska reneta(1), majda(1), pisani kradinal(1)..



Jurij Strgulec
Kostanjevica na Krki

Sadne vrste: orehi, kostanji, jablane, hruške, kutine, višnje .. (36 sadik)
Jablane: bobovec, baumanova reneta, damasonski kosmač, majda 



Predavanje je bilo pripravljeno v sodelovanju s partnerji 
projekta in zunanjimi izvajalci…
Hvala za poslušanje...


